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      pohledem do kalendáøe se mi nechce vìøit, že od ukonèení sezóny v soutìskách uplynuly již tøi mìsíce a nao-
pak do jejího zahájení zbývají dva mìsíce. Lze tak øíci „ jak ten èas letí". 

Vážení spoluobèané,

      V lednu tohoto roku jsme za pomoci odborné firmy odstranili všechny tøi vánoèní stromy a již v této dobì jsme
 smluvnì dohodli termín, kdy opìt na konci listopadu 2016 ve své kráse budou pýchou naší obce. 
     Již zanedlouho spustíme naše lodì do Kamenice, avšak než se tak stane, musí projít dùkladnou prohlídkou a 
bìžnou údržbou. V souèasné dobì dokonèujeme pøípravu spuštìní výpomocné  tøetí lodì do Divoké soutìsky, kte-
rou budeme využívat pøedevším v letních mìsících, v dobì nejvìtší návštìvnosti turistù ve Høensku. Právì v pros-
toru Divoké soutìsky zabezpeèujeme trvalou instalaci TOI  TOI, která v minulé sezónì nebyla vždy funkèní, proto
tento nedostatek, mimo jiné i v dùsledku pøipomínek turistù, chceme odstranit. 

A� jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni. 
JUDr. Zdenìk Pánek 

starosta 

    Náš zámìr je, do zahájení nové sezóny, vyspravit pøístupové cesty do soutìsek, které vždy po dešti nejsou v po-
žadované kvalitì, vyspravit a pøípadnì instalovat nové zábradlí v úsecích, kde dosud chybí a toto zábradlí opatøit 
novým kvalitním nátìrem. 
    Do souèasné doby jsme opravili poškozené galerie v Divoké soutìsce a budeme vstupovat do Kamenice, aby-
chom odstranili spadlé stromy, které jinak tvoøí nebezpeènou pøekážku vodního toku. Sami z let minulých víme, ja-
ké nedozírné škody mùže tato zábrana zpùsobit. 
    Minulý týden jsem se spolu s vedoucí úøadu a paní Mišejkovou zúèastnil jednání na Ministerstvu životního pros-
tøedí, ve snaze získat dotaèní èástku 1 000 000 Kè na opravu našich dvou mostù v soutìskách, o èemž jsem se v 
minulých èíslech našeho zpravodaje opakovanì zmiòoval. Bìhem nìkolika dnù se dozvíme, jak naše „audience" 
dopadla. Pokud by se tak nestalo, jsme rozhodnuti tyto mosty opravit z vlastních finanèních prostøedkù. Proto v 
tìchto dnech iniciujeme výbìrové øízení na opravu zmínìných mostù, jejichž postupnou opravu musíme bezod-
kladnì realizovat v tomto roce. Jestliže bychom tak neèinili, hrozí nám jejich uzavøení, což by mìlo pro nás v roce
2017 nedozírné ekonomické následky. A to by si naši høenští podnikatelé nezasloužili. 
    Vìøte, že stále intenzivnì pracujeme na získání dotace v hodnotì 7 500 000 Kè, která by byla použita na kom-
plexní opravu galerií v Divoké soutìsce, nebo� jejich havarijní stav akutnì vyžaduje radikální zásah. 

Jaroslava Antonová, vedoucí obecního úøadu

Pøání k jubileu

Minulý mìsíc navštívil  Stanislava Tajbnera a na úøadì pøijal Miroslava Janèího, 
kteøí oslavili svá významná životní jubilea. Popøál jim hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal dárkové koše.

starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek



Èeské Švýcarsko, 22.1.2016 -  Deset tisíc lososích jiker se od støedy, 20. ledna 2016, líhne v inkubaèních schrán-
kách umístìných do øíèky Kamenice v národním parku Èeské Švýcarsko. V národním parku takto probíhá testová-
ní další z metod zamìøených na navrácení lidmi v minulosti vyhubených labských lososù obecných. Inkubaèní 
schránky, které do Kamenice nainstalovali odborníci z BELECO, z.s., budou v závislosti na denních teplotách vody
otevøeny bìhem bøezna. Ichtyologové pak úspìšnost líhnutí vyhodnotí a vylíhnuté rybièky ze schránek vypustí do 
Kamenice. 

V inkubátorech se líhne deset tisíc lososích jiker

„Metodu líhnutí jiker v inkubaèních schránkách testujeme mimo jiné proto, že není zcela objasnìný mechanismus,
jakým u malých lososù dochází k takzvanému 'homingu', tedy jakým zpùsobem si lososi vytváøejí vazbu k domov-
skému vodnímu toku," øíká Jiøí Køesina ze spoleènosti BELECO, a dodává: „Letos prvnì vyzkoušíme také nový 
typ inkubaèní schránky, takzvaný plovoucí box, od kterého oèekáváme, že bude odolný vùèi usazování øíèních se-
dimentù." 

„K úkolùm ochrany pøírody patøí nejen zachování a zlepšování podmínek pro druhy, které našemu území zùstaly 
zachovány. Pokud je to v našich silách, je tøeba vyhubené druhy do naší pøírody také aktivnì vracet," øíká Pavel 
Benda, øeditel Správy národního parku Èeské Švýcarsko, a dodává: „Jsme pøesvìdèeni, že je dobré pøi reintroduk-
èích projektech kombinovat rùzné pøístupy, proto nás tìší, že k jarnímu vypouštìní lososího plùdku a podzimnímu
vypouštìní vìtších rybièek pøibyla také právì probíhající inkubace jiker." 

Úsilí o navrácení lososù obecných do pøítokù Labe zapoèali èeští rybáøi od roku 1998. Po vzniku národního parku 
Èeské Švýcarsko patøí snaha o reintrodukci lososù obecných také k prioritám správy národního parku, která každo-
roèní jarní vypouštìní plùdku provádìné ve spolupráci s Èeským rybáøským svazem od roku 2008 pravidelnì dopl-
òuje podzimním vypouštìním takzvaných pùlroèkù, tedy malých lososù o velikosti 8 až 10 centimetrù. Lososi se 
do pøítokù Labe v Èeskosaském Švýcarsku každoroènì vracejí v prùmìrných poètech desítek jedincù. Cílem sprá-
vy parku je tuto populaci posilovat do doby, než bude sobìstaèná a nebude již podporu ze strany èlovìka potøebo-
vat. 

Plnìní inkubaèní schránky: Jiøí Køesina (BELECO, z.s.) pøipravuje
inkubaèní schránku s jikrami lososù obecných na umístìní do øíè-
ního dna.

Jikry lososù obecných: První fáze svého vývoje jikry prodìlaly v
líhni v nìmeckém Langburkersdorfu. Nyní, ve stádiu oèních bodù 
(oèi rybièky jsou znatelné jako tmavý bod v jikøe) byly vloženy do
 inkubaèních schránek a umístìny do Kamenice.

Foto: Tomáš Salov
Publikováno z Oficiální internetové stránky NP Èeské Švýcarsko (http://www.npcs.cz)

Správa národního parku Èeské Švýcarsko do reintrodukce lososù obecných zapojuje také veøejnost. V rámci prog-
ramu nazvaného Návrat lososù umožòuje mimo jiné adopce malých lososù zasláním dárcovských SMS. Adoptivní
rodièe si pak na podzim mohou „své" lososy pøijít i vypustit. Zájemci najdou podrobnosti na www.navratlososu.cz.



Obsahem schùzky bylo domluvit si termíny spoleèných akcí na rok 2016, a� už odborných (taktické cvièení a semi-
náøe), volnoèasových pro dìti (požární soutìže) i dospìlé (pochod). Byla vybraná spoleèná loga, která se budou po-
užívat pøi publicitì projektu (znak obce Høensko, logo FV Ottebdorf, a spoleèné logo podtrhující název projektu a 
povinná loga EU a Interregu VA). Celým jednáním se nesla pøátelská pracovní atmosféra s chutí spoleènì pracovat 
na projektu. 

Zahájen projekt „Práce hasièù nemá hranice" 
V rámci Programu spolupráce Èeská republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 naše obec uspìla se žádostí o do-
taci na projekt zamìøený na hasièe s názvem „Práce hasièù nemá hranice", kdy za Obec Høensko, který je lead part-
nerem, starosta JUDr. Zdenìk Pánek podepsal 29.11.2015 smlouvu o spolupráci. Projektovým partnerem jsou nì-
meètí dobrovolní hasièi Feuerwehrverein Ottendorf e.V. Oba partneøi poøídí novou speciální techniku a hasièská 
zaøízení za úèelem pøeshranièního využívání pøi potlaèování rizik a pro pomoc pøedevším v regionu Èeskosaského 
Švýcarska. 

Dne 25.ledna 2016 se na poèet zahájení projektu uskuteènila první koordinaèní schùzka na hasièské zbrojnici v 
Ottendorfu za úèasti obou zástupcù projektu. Obec Høensko reprezentovali zastupitelka p. Alena Paèáková (pan sta-
rosta byl omluven z dùvodu èerpání dovolené v zahranièí), vedoucí obecního úøadu Jaroslava Antonová, Stanislav 
Køížek, starosta SDH Høensko a Miroslav Køížek, velitel JSDH Høensko. 

Jaroslava Antonová
vedoucí obecního úøadu





OBECNÍ POLICIE
 Z bloku obecní policie Høensko za období od 30. prosince 2015 do 29. ledna 2016 

Toulavý pes

Téhož dne pøi kontrole poøádku v obci hlídka OP zjisti-
la, že neznámý pachatel odstranil hlavní dvíøka z el. roz-
vadìèe s nožovými pojistkami, které byly pøístupné s 
hrozbou zranìní proudem. Hlídka ihned kontaktovala 
pøítomného technika ÈEZ v obci a ten oznámil závadu 
na poruchovou linku ÈEZ. Ješte tentýž den veèer pro-
vedla hlídka kontrolu rozvadìèe a ten již byl opraven. 

Pøi kontrole prostoru v mezipásmu bylo hlídkou OP zjiš-
tìno, že zde neznámý pachatel založil èernou skládku. 
Jelikož se jednalo o ekologicky závadné vìci, byla likvi-
dace zajištìna hlídkou OP Høensko okamžitì. 

Skládka

Dne 30. prosince minulého roku telefonicky oznámil pro-
vozovatel restaurace U Draka, že se po obci volnì pohy-
buje zrzavý pes, nìmecký ovèák bez majitele. Hlídka se
vydala psa hledat, ale toto se jí nepodaøilo. Po hodinì 
hlídce OP telefonicky oznámili z restaurace U Draka, že
psa opìt spatøili, a tak jej naložili a odvezli do útulku v 
Dìèínì. 

Pøi kontrole úseku vodní zóny hlídka vyzvala vedoucí-
ho èety provádìjící kácení stromù podél vozovky v pro-
storu odboèky na Pravèickou bránu, aby vždy dùslednì 
po skonèení práce zametli vozovku od spadaného jehli-
èí a vìtvièek. Pøi zpáteèní cestì hlídky OP z Mezné již 
pracovníci zametali vozovku. 

Vodní zóna

Dne 7. ledna pøi kontrole vnitøního Høenska bylo hlíd-
kou OP zjištìno, že se vietnamští prodejci opìt nebez-
peènì rozlézají s vystavovaným zbožím do profilu vo-
zovky, èím zhoršují její prùjezdnost. Všem tìmto vy-
chytralým prodejcùm byla uèinìna výzva k odstranìní 
zboží z komunikace s okamžitou platností. Za 10 minut
byla provedena kontrola celého prostoru se zjištìním 
bez závad.

V 16.30 hod. oznámil obèan obce Høensko, že na komu-
nikaci mezi Høenskem a Dìèínem leží v blízkosti restau-
race Rio v jízdním pruhu sražená srna, která ohrožuje 
bezpeènost a plynulost silnièního provozu. Hlídka OP 
se ihned vydala na místo, a toto zde zabezpeèovala za 
použití svìtelného zaøízení až do chvíle odsunutí mrtvé-
ho zvíøete z vozovky. Poté byla závada ve sjízdnosti ko-
munikace nahlášena správci, který do hodiny mrtvou sr-
nu odklidil. 

Sražená srna

sepsal: str. Tomáš Janovec

Hlídky Obecní policie Høensko nadále provádìjí kon-
troly vrtù pitné vody, jakož i zdroje pitné vody pro obec
Høensko. 

Dne 1. ledna hlídka OP zajiš�ovala bezpeènost a plynu-
lost silnièního provozu pøi konání Novoroèní jízdy his-
torických vojenských vozidel. 

Novoroèní jízda

Nepoøádek na parkovišti
Dne 2. ledna pøi kontrole nábøeží byl zjištìn znaèný ne-
poøádek v okolí popelnic vedle parkovištì Imbis. Viet-
namec obsluhující toto parkovištì byl upozornìn, aby 
zjednal nápravu, protože tyto odpadové nádoby výhrad-
nì používají prodejci z Imbisu a jejich zákazníci. Za 
dvì hodiny byla provedena kontrola celého prostoru a 
nepoøádek byl uklizen. 

Stánkový prodej

Téhož dne byl nahlášen spadlý kámen na vozovce ve 
smìru na Dìèín. Kámen byl cca 300 m za rest. Rio a 
ležel v pravém jízdním pruhu ve smìru od Dìèína. Jeli-
kož se jednalo cca 30x30 cm hlídka jej odklidila vlast-
ními silami, tak aby byla bezpeènost a plynulost silniè-

Nebezpeèná elektrika

Kámen na vozovce

Dne 9. ledna v 15.30 hod. se rozeznìla na budovì obec-
ního úøadu Høensko siréna. Dotazem na lince 150 bylo 
zjištìno, že došlo v domì èp. 79 na Mezné k zahoøení 
komína. Po dobu výjezdu SDH Høensko hlídka OP za-
jistila výjezdu hasièù zelenou vlnu a poté se pøesunula 
k místu požáru na Meznou. Zde již probíhalo opatøení 
hasièù, k eliminaci ohniska požáru, a tak zmenšit riziko
pøípadného požáru celého objektu. 

Požár

Dne 10. ledna v èase 10.40 hod. pøi kontrole obce hlíd-
ka Obecní policie Høensko spatøila, jak na terase u Ho-
telu Praha doutná velký kontejner s odpadem. Za pomo-
ci zvukového a svìtelného výstražného zaøízení hlídka 
vyvolala personál hotelu a ten za pomoci vìder s vodou 
zaèínající požár uhasil. 

Doutnající kontejner

Dne 16. ledna bylo na OP pøijato oznámení, že v objek-
tu è. 155 chová vietnamský nájemník v bytì kozy a sle-
pice. V dùsledku toho, je v objektu ztìžující zápach a 
pøíslušné zvukové projevy. Hlavnì v ranních hodinách
jelikož slepice se probouzí jako první. Následuje koza a 
potom teprve bydlící nájemníci. Vietnamskému spolu-
bydlícímu se zvíøaty byla hlídkou OP uèinìna výzva k 
okamžitému odvozu zvíøat, jako preventivní opatøení 
proti možné nákaze rùzných zvíøecích nemocí. O celé 
situaci byl vyrozumìn i majitel celého objektu. Násle-
dující den byla zvíøata odvezena.

Cizí  nájemníci

ního provozu opìt zajištìna.



Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v únoru oslaví své jubileum naši obèané

Anna Bejšovcová
Anna Èerná
Šárka Fabiánová
Herbert Sallmann
Renata Ježdík
Alena Èerná
Marta Vrabcová
Pavel Frömmel
Ladislav Friš
Vladislava Buryánková

Vážení spoluobèané, vzhledem k platnému Zákonu o ochranì osobních údajù (è. 101/2000 Sb) prosíme ty z Vás, 
aby nám to co nej-

døíve oznámili buï na obecní úøad, nebo poslali kontaktním e-mailem uvedeným na poslední stranì vydání.  
Dìkujeme. 

kteøí si nepøejí, abychom jejich jména uvádìli v našem Zpravodaji mezi jubilanty, 

-zl-

narozeniny oslaví obèané

Ilona Smoligová a Jiøina Podhradská
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 26. února 2016

Oznámení obèanùm

Obèané, kteøí si dosud nevyzvedli 
 

tak mohou uèinit 
nejpozìji do 28.2.2016

na Obecním úøadì ve Høensku

Tesco poukázky,

V posledních dnech je tématem tisku geologický vrt u 
Suché Kamenice. Pochází z šedesátých let minulého 
století, kdy zde byl prùzkum možnosti tìžby uranu. Pro-
tože se tato možnost nepotvrdila, tak byl vrt ponechán 
bez dalších úprav a voda volnì vytékala. Postupem èasu

 Likvidace vrtu u Suché Kamenice

z nìho vytékalo stále více vody. Byla s velkou pøímìsí 
železa, èímž se kameny v Suché Kamenici zabarvovaly
do rezavé barvy. Bylo to i èásteènì tím, že pažení vrtu 
korodovalo. Vydatnost vrtu byla kolem 1000 litrù za 
minutu. Správì Chránìné krajinné oblasti Labské pís-
kovce se podaøilo v loòském roce prosadit likvidaci to-
hoto vrtu. Ta byla zadána Palivovému kombinátu Ústí 
nad Labem. Voda nyní z pramenu odtéká do koryta Su-
ché Kamenice po gumovém pásu, který je ze statických
dùvodù zasypán štìrkem. 

Po ukonèení prací, které se pøedpokládá bìhem letošní-
ho roku, dojde k odstranìní provizorního øeèištì se štìr-
kem a upravení terénu místním materiálem. 

-zl-
zdroj informací: www.nase-voda.cz a OU Høensko

Klub èeských turistù
 odbor Janov

Zveme Vás 
dne 27. února 2016 (t.j. v sobotu) na: 

Výlet na rozhlednu spojený se zabíjaèkovou veselicí 
(6. roèník), aneb - žádné vaøení doma, 

ale U Zeleného stromu v Janovì u Dìèína
od 13.00 do 18.00 hod.

více informací na tel. 412 517 124


